الممخص:
ما زال الشعب الفمسطيني يعاني من وطأةة االحأاللل الهأييوني وعدوانأو الممأني والمسأالم منأ نحأو 26
سنة ،ووسط الهمت الع بي والأدولي عمأ مسمسأل االعالأدا ات اإلسأ اييمية عمأ الشأعب الفمسأطيني ،كأان
لقطاع اإلسكان في الضفة الغ بية وقطاع غزة القسط األكب من ى ه االعالأدا ات والالأي زادت والي اليأا مأ

السعي الدولي والع بأي إلياأاد حأل لمقضأية الفمسأطينية ،فكانأت االاالياحأات والالأوغلت العسأك ية ل حيأا
السأكنية والالأي الوايأا االحأاللل بأأالح ب العالمأة عمأ قطأاع غأزة ،مسأأاليدفا كأل مقومأات الحيأاة الحضأ ية
واإلنسانية ،م ال كيز االحاللل عم الدمي البيوت والياي سكانيا وخاهة المك الق يبة من حأدود الالمأا
م االحاللل ،كل لك م اسالم ا الحها المشدد عم قطاع غزة من أ ب سنوات مضت،

كمأأا أن العاأأز فأأي قطأأاع اإلسأأكان زاد عأأن  20666وحأأدة سأأكنية م أ نيايأأة عأأام 6662م نالياأأة لمنمأأو
الطبيعي لمسكان في عل سنوات الحها  ،يضاف إل ى ه الزيادة ما أحدثو االحأاللل مأن الخ يأب ودمأا
في قطاع اإلسكان خلل السنوات األخي ة والالأي الاأاوزت  0666وحأدة سأكنية الأم الأدمي ىا بالكامأل ،وأكثأ
من  06666وحدة سكنية الض ت مأا بأين الضأ

الطفيأف إلأ الضأ

البأالز ،ممأا زاد مأن حاأم العاأز

في قطاع اإلسكان.

م كل لك فإن و از ة األشغال العامة واإلسأكان بهأفاليا المسأيول المباشأ عأن قطأاع اإلسأكان ،ح هأت

عم أ إا أ ا الد اسأأات الميدانيأأة بواش أ اك أكب أ قأأد ممكأأن مأأن المأسسأأات المخالهأأة ومأأن أهأأحاب ال أ أ

ومأأن خأألل و ع العمأأل والمقأأا ات المباشأ ة لبحأأث كيفيأأة الاأأاوز ىأ ه األزمأأة والوهأأول إلأ حمأأول ممكنأأة

وبعيدة عن االبالزاز السياسي لمالخفيف من معاناة المالض ين والعزيز همودىم.
فكانأأت فكأ ة البنأأا بنعأأام االوحأأدة النأواةا موضأأوع ى أ ه الد اسأأة ،والالأأي أت الأأو از ة أنيأأا مأأن أناأ الوسأأايل

والط ق لمالعامل بيا م أزمة العاز الكبي في وحدات اإلسكان ،وعدم إمكانية الخأو

مباشأ فأي إعأادة

إعما غزة بهو ة مالكاممة بسبب اسالم ا الحها المشدد عمأ قطأاع غأزة وانسأداد األفأق السياسأي أمأام

حل قضية الش ق األوسط األول وىي االقضية الفمسطينيةا

وبحثت ى ه الد اسة في البدايل الممكنة لمش وع في إعأادة اإلعمأا ود سأت البأدايل الممكنأة وقا نأت بينيأا
إل أن اسالق ت الالوهية بةن أفضل السبل إلعادة إعما المساكن المدم ة في عل اسالم ا الحهأا ىأي
البنأأا بنعأأام االوحأأدة النأواة أ Core Unitا والالأأي الأأالمخ

فأأي بنأأا اأأز مأأن الطأأابق األ ضأأي لممسأأكن

بةساسات طبيعية الالناسب وعدد الطوابق الالي سأيالكون منيأا المبنأ مسأالقبلا ،ويكأون ىأ ا الاأز مأن البنأا

هالحا لإليوا كما ياب أن يكون قابلا لمالوس األفقي وال أسي.

Abstract:
1

Palestinians are still suffering from the Zionist occupation for 62 years
whithout any considerable actions from Arabic and international world. On the
other side Israel is going forward in its bloody path covered by international
silence. Lately Arabs and international worlds seek to find solution for the
Palestinian cause, but Israel face them by more and more invasions to both
Gaza strip and west bank. These attacks was crowned with the last war on
Gaza strip which targeted all life elements. Housing sector is the most affected
one especially the residential neighborhoods that are close to the borders.
Moreover, there is a stifling siege on Gaza strip for more than four years.
Currently the housing sector passes through sharp crisis. Till the end of 2006
there is intensive need for constructing more than 63,000 housing unit as a
result of the natural growth. Beside that there is a need to construct nearly
5,000 demolished units and repair more than 50,000 partially damaged units as
aresult of Israel invasions in the last years. the construction of these units can’t
take place because of the blockade.
the Ministry of Public Works and Housing (MPWH) is directly responsible for
housing sector. MPWH keen to conduct several field studies with involvement
to all concerned parties and specialists. Also the ministry conducted several
workshops and meetings to form strategic plan for reconstruction. This plan
discusses how to find possible solutions to overcome the housing sector crisis,
in order to mitigate affected people sufferings and to enhance their
steadfastness without any political blackmail.
As a result the ministry suggest the idea of core unit building system which is
the subject of this study, this building system is considered as the most
effective method to deal with the significant crisis of the housing sector, and
there is no other reasonable system to construct Gaza under this siege and with
lacking of real solutions to the Palestinian cause.
This study discusses, examines and compares all possible reconstruction
alternatives, and recommends the best way to reconstruct demolished units.
These core units are extendable vertically and horizontally in the future.

:المقدمة
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في عل الحها المطبق عم قطاع غزة وما خمفالو االاالياحات الهييونية المالك ة والالأي البعاليأا مباشأ ة
الحأ ب األخيأ ة عمأ قطأاع غأزة 6662/16/62م أ 6663/1/11م) مأن دمأا واسأ فأي كافأة القطاعأات
العم انية ،فقد كان لقطأاع اإلسأكان النهأيب األكبأ مأن الأدما والالخ يأب ،فالحممأت و از ة األشأغال العامأة
واإلس أأكان الع أأب األكبأ أ ف أأي مس أأيولية البح أأث ع أأن الب أأدايل الممكن أأة لإلعم أأا ولالخفي أأف المعان أأاة ع أأن

المالض ين والعزي از لهمودىم أمام مخططات االحاللل الالي السأع لاليايأ السأكان مأن المنأاطق الالمأا
الش قية والشمالية لقطاع غزة لالهبح مناطق خالية الخدم أمن االحاللل.

وم أ ى أ ه األزمأأة فقأأد الوهأأمت الأأو از ة لعأأدد مأأن البأأدايل الممكنأأة لمالنفي أ فأأي عأأل الحهأأا المسأأالم عم أ
قطأاع غأزة منأ أ بأ سأنوات ،وفأأي عأل نأد ة مأواد البنأا وا الفأاع أسأأعا ىا ،فقأد اسأالم البحأث حالأ اسأأالق

ال أ لمبد في إعادة اإلعما عم محو ين ىامين:1

األول :حماية وال ميم المباني المالض ة بواعادة سكانيا إلييا ،وقد شأ عت الأو از ة بأ لك بالمويأل مشأال ك مأن
الحكومة الفمسطينية ،ومن مأسسات دولية وامعيات خي ية ،وما زال العمل مسالم ا في ى ا المحو .

الثاني ::الشأ وع فأأي إعأادة إعمأأا المسأاكن المأأدم ة الأدمي ا كميأأا وبكأأل الطأ ق الممكنأأة فكأان أشأأي ى ا البنأأا
بنعأأام االوحأأدة الن أواةا وال أ

الق أ ال حاب أ ا عنأأد المالض أ ين وعنأأد الايأأات ال اغبأأة فأأي المسأأاىمة بإعمأأا

غزة ،وفي ى ه الو قة البحثية الم االكالفا بالمحو الثاني ،وال

يشكل اليم األكب في إعادة اإلعما .

المشكمة البحثية:
أثنا الح ب وبعدىا مباشأ ة سأا عت و از ة األشأغال العامأة واإلسأكان بغأزة) بحهأ اميأ حأاالت الأدما
واألضأ ا الكميأأة والازييأأة الناالاأأة عأأن اعالأأدا ات االحأأاللل الهأأييوني خأألل الحأ ب األخيأ ة عمأ قطأأاع
غ أزة ،حيأأث بمأأز عأأدد الوحأأدات السأأكنية الميدمأأة ىأأدما كميأأا والالأأي الأأم االناليأأا مأأن حهأ والأأدقيق بيانااليأأا

حال أ مأأا

6616م مأأا يزيأأد عأأن  0266وحأأدة ،ويقأأد عأأدد األف أ اد ال أ ين كأأانوا يقطنأأون المأأك الوحأأدات

وال ين فقدوا مةواىم أكث من  60666ف د.2

ونالياأأة لمحهأأا العأأالم عم أ القطأأاع ولعأأدم واأأود م أواد البنأأا األساسأأية ،م أ عأأدم الأأوف الالمويأأل الكأأافي
والأألزم لعمميأأات اإلعمأأا  ،لأأم الأأالمكن الحكومأأة أو أ ايأأة أخ أ

مأأن المباش أ ة فأأي إعأأادة بنأأا مأأا خمفالأأو

الحأ أ ب مأ أأن الوحأ أأدات السأ أأكنية الميدمأ أأة ،أو المالض أ أ ة ازيي أ أا ،ممأ أأا أد إل أ أ الأ أأدىو الحالأ أأة اإلنسأ أأانية
لممش دين الادد بسبب الالعنت اإلس اييمي ،والعاز الع بي واالنحياز الغ بي لممحالل.

كل لك دف الحكومة الفمسطينية الش عية ومن خألل و از ة األشأغال العامأة واإلسأكان لمبحأث عأن مخأا ج

السأأاعد فأأي الالخفيأأف عأأن المالض أ ين والعزيأأز هأأمودىم .فوضأأعت البأأدايل الممكنأأة والأأم القييميأأا لموهأأول
لمحل األمثل والقابل لمالنفي .
الفرضينت المحتممة لمدراسة:
 1ـ خطة إعادة إعمار ما دمره االحتالل  /وزارة األشغال العامة واإلسكان ـ غسة6663/م
 2ـ مؤتمر صحفي لوزير األشغال العامة واإلسكان ـ غسة 6663 /م
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بعأأد د اسأأة اسأأالطلعية موسأأعة قأأام بيأأا ف يأأق مخأأال
الف

المالاحة واسالع ا

مأأن الميندسأأين وبالبحأأث ال أدقيق فأأي اإلمكانيأأات

الممكنة ووض الف ضيات الالي قد الأد لمالخفيف من المشأكمة وبالالأالي العمأل
األفكأأا والبأأدايل كف ضأأيات محالممأأة إلياأأاد المأأةو

عم أ العزيأأز الهأأمود ،الوهأأمت الأأو از ة لط أ ح بع أ

المناسب لممالض ين في عل اسالم ا الحها عم القطاع فكانت أىم المك األفكا ما يمي:
 .1البنا بالطين.
 .6ش ا شقق.

 .0الوفي ك افانات بدل الخيام.
 .4السميم المالض ين العويضات نقدية.

 .0البنا بنعام الوحدة النواة .)Core Unit
واقع قطنع غازة:

يمالد قطاع غزة عم مساحة 020كأم 6فأي الحأدود الانوبيأة الغ بيأة مأن فمسأطين ،حيأث يحأده مأن الغأ ب
البح أ األبأأي

المالوسأأط ومأأن الشأأمال والش أ ق فمسأأطين المحالمأأة ومأأن الانأأوب اميو يأأة مه أ الع بيأأة،

وعدد سكانو  1412040نسمة ،3ويعالب القطاع ىو األكث كثافة سكانية في العالم ،كمأا أن اإلحهأا ات
الشأأي إل أ أن الال كيبأأة السأأنية لسأأكان قطأأاع غ أزة الشأأي إل أ أن حأأوالي  %42مأأن السأأكان ىأأم دون سأأن
العش ين ،وأن مالوسط عدد أف اد األس ة الواحدة حوالي  1أف اد.

وقد خض قطأاع غأزة للحأاللل الهأييوني خألل حأ ب 1321م بعأد أن كأان الحأت اإلدا ة المهأ ية منأ
نش أأةالو بع أأد قي أأام دول أأة االح أأاللل اله أأييوني ع أأام 1342م  ،وبس أأبب ش أأدة وش اس أأة المقاوم أأة الفمس أأطينية
انسحب االحاللل من ط ف واحد عام 6660م م اسالم ا ة في السيط ة عم الحدود واألاوا .

وم مطم عام 6662م وبعد فوز ح كة حمأا

باالنالخابأات الالشأ يعية والشأكيل الح كأة لمحكومأة العاشأ ة

خض القطاع لحها اس اييمي ازدادت شدالو بعد أحداث يونيو 6661م حيأث الأم إحكأام الحهأا المشأدد
عم القطاع والواهمت االعالدا ات الهييونية العسك ية إل أن وهمت ل واليا في الحأ ب العالمأة الالأي

شناليا دولة االحاللل بكأل أنأواع أسأمحاليا لمأدة  66يأوم خمأت بعأدىا دمأا ا ىأايلا فأي كأل مقومأات العمأ ان

في القطاع.

ومأ مأ و حأوالي عأأام ونهأأف عمأ الحأ ب الش سأأة فمأأا زال الحهأا يطبأأق عمأ غأزة ومأأا ازلأأت الف
األس العاني من اإلقامة في مخيمات ال القييم ب د الشالا وال ح الهيف.

 3ـ مركس اإلحصاء الفلسطيني 6663 /م
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هو من الدما بعد الح ب
طرق اإلعمنر الممكية:

مأأن خأألل د اسأأة مسالفيضأأة أا اليأأا الأأو از ة ومناقشأأة والقيأأيم البأأدايل الف ضأأية المحالممأأة مأأن خأألل النقأأاع

والحأوا بأأين المخالهأأين ومأأن خأألل و ع العمأأل المنعقأأدة ليأ ا الغأ
المساليدفة من المالض ين يمكن بيان الالالي:

 ،ومأأن خأألل اسأأالطلع أ الفيأأة

 .1البينء بنلطين :

ويشمل البنا بالطوب المهن من الطين ومطحون كام المباني:
حال اآلن لم يالم السايل نااحات مقبولة في ى ا النوع من البنا  ،إضافة لعدم قبول الغالبيأة الععمأ

من المالض ين بالبنا بي ا األسموب ،لماموعة من األسباب أىميا:


العالبأ أ المب أأاني الطيني أأة غيأ أ قابم أأة لمالوسأ أ األفق أأي أو ال أس أأي ،إض أأافة لمحدودي أأة المس أأاحات

لمف اغات الداخمية ،عمم ا بةن مععم المباني المدم ة مالعددة الطوابق.
 أث ىا النفسي سمبي ا عم المالضأ ين والالأي العيأدىم إلأ عهأوم قديمأة ،وخاهأة فأي عأل الكثافأة
السكانية العالية ،خلف ا لممباني ال يفية الالي القام في وسط م از ع الضفي عمييا بياة خاهة.

 في كل األحوال العالب مساكن إيوا مأقالة ممأا يعنأي أنأو سأالالم إزالاليأا عنأد فأ الحهأا ودخأول
مواد البنا لقطاع غزة وفي ىأ ه الحالأة العالبأ المبأالز المدفوعأة لالنفيأ ىأ ا النأوع مأن البنأا مبأالز

ميدو ة،

 عند ىأدميا فأي م حمأة إعأادة اإلعمأا بعأد فأ الحهأا سأالعود الحااأة مأن اديأد ألمأاكن إيأوا
إلسأأكان المقيم أأين ف أأي ىأ أ ه البيأأوت الطيني أأة طأ أوال فالأ أ ة إعأأادة اإلعم أأا  ،أ س أأناد أنفسأأنا أمأأام

المشكمة من اديد.

 ال الف كمفة ى ه المباني عن الالكمفة المباش ة لالنفي ىا إ ا ما أضأفنا ليأا كمفأة إزالاليأا والأالخم

مأن

كاميأأا عنأأد الشأ وع فأأي اإلعمأأا الأأدايم ،وكأ لك كمفأأة السأأكن المأقأأت مأأدة إعأأادة اإلعمأأا حيأأث

يالطمب األم إخلأىا من اديد طوال فال ة اإلعما .

0

معانأأاة اللايأأين طأوال  26عامأا مضأأت وىأأم يسأأكنون فأأي

 إن عمأأوم الشأأعب الفمسأأطيني لأأم يأن

مخيمأأات الماأأو والالأأي أقيمأأت حينيأأا كمسأأاكن إي أوا مأقالأأة ولكأأن الوالأأت عمييأأا األايأأال وىأأي مأأا
زالت عم حاليا النالع يوم العودة.
 .2شراء الشقق:

سالكون عممية هعبة و بما الحقق بع

النااحات المحدودة ،ولكنيا لن الكفي بة حأال مأن األحأوال

لمقميل القميل من العدد المطموب خاهة م واأود أزمأة سأابقة فأي قطأاع اإلسأكان حيأث سأال قطأاع
اإلسكان عا از زاد عن  20666وحدة سكنية قبل ثلث سنوات من ى ه الح ب.4
 .3توفير كرافنينت:

يعالب حل مأقالا كم حمة انالقالية لحين الحهول عم مسكن دايأم ،ومأ

لأك فيأي غيأ مالأوف ة وغيأ

مسموح دخوليا بسبب الحها  ،ويمكننا القول بإنو ينطبق عمييا ما ينطبق عم المباني الطينية.

 .4تسميم المتضررين تعويضنت يقدية:

إن ليأ ه ال ضأأية مسأأاو وأخطأأا عديأأدة منيأأا أن الكثيأ مأأن المالضأ ين وفأأي عأأل وضأ اقالهأأاد
مال د وبطالة مالفشية ،سالدف بالمالض ين إلنفاق مبالز الالعوي

حال اساللميا) في أمأو حيأااليم

اليومية بعيدا عن إعادة البنا وخاهأةا فأي عأل عأدم واأود مأواد البنأا الكافيأة وحالأ فأي حالأة واأود
القميأأل منيأأا ولكأأن بةسأأعا م الفعأأة اأأدا ال الشأأا الم أواطن مأأن اإلقأأدام عم أ إعأأادة اإلعما ،وخاهأأة
كمما كان المسكن ق يب ا من المناطق الحدودية.

 .5فكرة البينء بيظنم الوحدة اليواة (:)Core Unit

مأأن نالأأاي حهأ أضأ ا ح أ ب الف قأأان البأأين أن أكثأ مأأن  1006وحأأدة سأأكنية مأأن أهأل أل أ 0266
وحدة الميدمة كميا في حأ ب الف قأان ،ىأي عبأا ة عأن مبأاني مكونأة مأن طأابق واحأد أ ضأي) أ مأا

نسأأبالو  %46الق يب أ ا مأأن إامأأالي المبأأاني السأأكنية المأأدم ة الأأدمي ا كمي أ ا ،كمأأا أن مععميأأا مقامأأة عم أ
قواعأأد مأسسأأة لالالحمأأل الالوس أ ال أسأأي مأأن  0إل أ  0طوابأأق) وبع أ

ى أ ه المبأأاني مسأأقوف مأقال أا

بةسقف من ألأواح ااإلسبسأتا أو االهأاج الممأوجا الزينكأو) ،كمأا أن مالوسأط مسأاحااليا ليسأت كبيأ ة،

حيث الم القدي مالوسط المساحة لمطابق الواحد حوالي 116م. 6

وى ا ما دف لمالفكي في البنا بنعام الوحدة النأواة  )Core Unitبحيأث يكأون البنأا عبأا ة عأن اأز مأن
المسقط األفقي لممبنأ ويكأون قأابلا لمالوسأ أفقيأا و أسأيا عنأد الحااأة وعنأد الأوف مأواد البنأا  ،كمأا سأيكون

مناسب ا في ى ه الم حمة إليوا األسأ الالأي فقأدت مسأكنيا ،دون أن الحالأاج لالأ ك المسأكن عنأد الشأ وع فأي

الالوسعة.
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وبعد أن ش عت الو از ة في النفي أول نمو ج مأن االوحأدة السأكنية النأواةا فأي عزبأة عبأد بأو أثبالأت الالا بأة
أن عممية البنا كانت عمميأة سأيمة وأقأل اسأالخداما لمعأدات ومأواد البنأا

فأي ىأ ه الم حمأة) ،وخاهأة مأ

الأأوف كميأأات مأأن م أواد البنأأا فأأي السأأوق المحمأأي وخاهأأة اإلسأأمنت والخشأأب واأللمنيأأوم ول أوازم الكي بأأا

والسباكة والالأي الأدخل عبأ األنفأاق ولأو بشأكل محأدود نسأبي ا) ،كمأا الواأد كميأات كبيأ ة مأن ال كأام وحديأد

الالسميح الناالاين من إزالة أنقا المبأاني الميدمأة والممكأن الأدوي ىا بواعأادة اسأالخداميا فأي البنأا  ،إضأافة
إل أن مععم أهحاب المك المباني ي حبون بإعادة البنا وفق ى ا النعام .)Core Unit
أولوية إعندة البينء:

الأأم الالوافأأق عم أ أن الكأأون األولويأأة لممبأأاني الميدمأأة كمي أ ا نالياأأة اعالأأدا ات االحأأاللل فأأي ح أ ب الف قأأان
وخاهة المك المكونة من طابق واحد ات طابق أ ضي فقط) والالي النطبق عمييا المعايي الالالية:5

 المب أأاني الال أأي كان أأت مقام أأة عمأ أ أ

اممكي أأة خاهأ أةا وليسأ أت الع أأديات عمأ أ أ اض أأي أوق أأاف أو

حكومية.
 المباني الالي كانت وقت بداية الح ب مةىولة بالسكان وليست خالية.

 المبأاني المالوااأأدة فأي المنأأاطق الحدوديأة ومنأأاطق االاالياحأأات ،و لأك لالعزيأأز هأمود األىأأالي ىنأأاك،
ولمن أ الف يأأز المأأك المنأأاطق مأأن السأأكان لمقاومأأة المخططأأات اإلس أ اييمية اليادفأأة إل أ الياي أ السأأكان

منيا ،م العمم أن الكثي من المباني المالواادة في المك المناطق ىي مباني ات طأابق أ ضأي فقأط،
مما يشا عم أن الكون إعادة البنا في ى ه الم حمة لالمك المباني.

 المب أأاني المالقا ب أأة والال أأي الك أأون ف أأي ماموعي أأا الامع أأات س أأكانية مأ أ الحأ أ

عمأ أ ال أأوفي الخ أأدمات

والم افق اللزمة االبنية الالحاليةا ليا بالالنسيق والالعاون م البمديات.
عدد الوحدات المقترح إعندة بينؤهن:

حيأأث أن المنأأازل المطمأأوب إعأأادة بناأىأأا ىأأي المبأأاني الميدمأأة كميأأا نالياأأة اعالأأدا ات االحأأاللل فأأي ح أ ب

الف قان وحيث أن ى ه الم حمة سيالم الال كيز فييا عم البيأوت الالأي الحالأو عمأ طأابق أ ضأي فقأط والالأي
النطبأأق عم أ مععميأأا المعأأايي سأأابقة ال أ ك  ،وبالبحأأث البأأين أن عأأددىا بمأأز ح أوالي  1006وحأأدة سأأكنية
امدم ة كمياا ،والمطموب أن ييالم البحث في إمكانية إعادة بنا ى ه الوحدات ولو عم م احل بحيأث الكأون
الم حمأ أأة األول أ أ منيأ أأا  1666وحأ أأدة سأ أأكنية ،والالأ أأي يمكأ أأن القسأ أأيميا االم حمأ أأة األول أ أ ا إل أ أ مامأ أأوعالين

مالأأداخمالين زمني أا اا أ الاأأدول الزمنأأي المقال أ ح) كأأل ماموعأأة منيأأا يمكأأن أن الضأأم  066وحأأدة سأأكنية

موزعة اغ افي ا عم المناطق المدم ة في قطاع غزة و لك لضمان إناازىا ضمن المواد المالوف ة حاليأ ا فأي

السوق المحمي وبمشا كة فاعمة من أهحاب ى ه المساكن.
المسنحة المقترحة لموحدة اليواة:
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بعد الد اسة المسحية الالي قامت بيا و از ة األشغال العامة واإلسكان لممباني السأكنية المأدم ة كميأا البأين أن
مالوسأأط مسأأاحة الوحأأدة السأأكنية ح أوالي  116م ،6وعميأأو فقأأد الأأم الالوافأأق لأأد الف يأأق المخأأال

عم أ أن

الكأأون مالوسأأط مسأأاحة الوحأأدة الن أواة  )Core Unitح أوالي  26م 6بحيأأث الالكأأون مأأن غ أ فالين وهأأالة
ومطبخ وحمام،

وقد ا ت مناقشات عديدة لمفك ة والمساحات المقال حة ليا و لك م عينأات عشأوايية مأن أهأحاب البيأوت

المأأدم ة فأأي منأأاطق ش أ ق غ أزة واباليأأا وشأأمال بيأأت الىيأأا ،حيأأث القأأت فك أ ة البنأأا بنعأأام االوحأأدة الن أواةا
ال حيب ا واسالحسان ا واسعين من امي العينأات وخاهأة فأي عأل اسأالم ا الحهأا عمأ قطأاع غأزة والممالأد
من ق ابة أ ب سنوات.

أحد نما ج الوحدات السكنية النواة

تقدير الموازية المطموبة لهذه المرحمة:
2

 الأأم حسأأاب القأأدي ات الكمفأأة البنأأا عم أ أسأأعا السأأوق المحمأأي خأألل الفال أ ة ال اىنأأة فأأي عأأل
الحها ) ،وباعالبا أن مالوسط مساحة الوحدة النواة حوالي  26م، 6
 وأن الالكمفأأة لالنفي أ المال أ الم ب أ لي أ ا النأأوع مأأن البنأأا القأأد بح أوالي  / $ 066م 6حسأأب
أسعا السوق الحالية).

 القد الكاليف الالهميم واإلش اف بواسطة المكاالب اليندسية لموحدة السكنية بمبمز .$088

تقدير

البيد

تكمفة

#

الوحدة

الكميةةةة

الوحدة $

والادول الالالي يوضح حساب الميزانية المطموبة:

اإلجمنل$ :

القدي الكمفة إنشا الوحدات السأكنية شأامل
1

المأ أواد والمه أأنعية مع أأا بواس أأطة ع أأدد م أأن

المقاولين.

م2

08888

388

24888888

الق أ أأدي الكمف أ أأة اله أ أأميم الوح أ أأدات الس أ أأكنية
2

واألش أ أ أ اف عم أ أ أ النفي أ أ أ ىا بواسأ أ أأطة عأ أ أأدة

مكاالب ىندسية.

وحدة

1888

088

اإلجمنل :العنم $

088888
42088888

اإلجمنل :العنم بنلحروف :أربعة وعشرون مميوين وثمنيمنئة ألف دوالر أمريك.:
مالحظة /يمكن النفي المش وع عم ماموعالين كل ماموعة يالم فييا إعادة بنا  066وحدة سأكنية بحيأث
البدأ الماموعة الثانية بعد شي ين من بداية الماموعة األول  ،لضمان الوف مواد البنأا اللزمأة لممشأ وع،

أما أعمال ال ف المساحي والالهميم فالكون لم حمة واحدة.

الجدول الزمي::

ال أأم القس أأيم الوح أأدات الس أأكنية إلأ أ ع أأدة ماموع أأات ف عي أأة حس أأب المنطق أأة الاغ افي أأة ،وسأ أيالم ال س أأية الم أأك
الماموع أأات عمأ أ ع أأدد م أأن المق أأاولين وعمأ أ ع أأدد م أأن المكاال أأب اليندس أأية لماله أأميم واإلشأ أ اف ،لضأأمان

االسالفادة القهو في إيااد ف

العمل ألكب ش يحة من الفنيين وعمال البنا  ،ولضمان واأود الالنأاف

بأأين المكاالأأب اليندسأأية وك أ لك بأأين المقأأاولين ممأأا ي ف أ مأأن كفأأا ة األدا فأأي المش أ وع وضأأمان شأأفافية

الم اقبة الفنية والمالية واإلدا ية.
المدة المتوقعة لتيفيذ المشروع ( 6شهور):

 في الشي ين األولين يالم أعمال ال ف المساحي والييية األ
3

.

 يالم البد في الاييز المخططات م بداية نهف الشي األول ،والسالغ ق المك العممية شي ين.
 عممية اإلعلن عن العطا ات وال سياليا الباع ا السالغ ق شي ين ابالدا من بداية الشي الثاني.
 يالم البد في عمميات الالنفي بعد الشي ين األولين مباش ة ،ومدة الالنفي السالغ ق أ بعة شيو .
مميزات هذا المشروع:

إنااز ممي از في عل الحها حيث سيالم بنا  1666وحدة.
 .1سيعالب المش وع
ا

 .6النفي المش وع سيعزز همود المواطنين أمام اإل ىاب اإلس اييمي ويفشل مخططااليم المعادية.
 .0عند بنا  1666وحدة سكنية ،يكون قأد الأم بنأا وحأدات سأكنية لحأوالي  % 44مأن بيأوت الأ ين دمأ

االحأأاللل مسأأاكنيم بهأأو ة كميأأة فأأي اح أ ب الف قأأانا المأأك المسأأاكن الالأأي كانأأت مةىولأأة بالسأأكان قبأأل
العدوان ا الح ب عم قطاع غزة.

 .4س أيالم إعأأادة إي أوا ح أوالي وبالالأأالي عأأودة  1666أس أ ة لمسأأاكنيا ،أ عأأودة ح أوالي  1666ف أ د مأأن
ال ين فقدوا مةواىم نالياة ىدم منازليم ىدما كميا.
 .0الوحأأدة السأأكنية المقال حأأة مناسأأبة وقأأد الأأم قبوليأأا مأأن الم أواطنين المالض أ ين ،حيأأث أن المسأأاحة الالأأي
#
1

البيد

األول

الثني:

الثنلث

الرابع

الخنمس

السندس

ال ف أ أ المسأ أأاحي واليييأ أأة

األ
6

الشهر

الشهر

الشهر

الشهر

الشهر

الشهر

.

الاييأ أ أ أ أ أأز المخططأ أ أ أ أ أأات
والمناقهات.

0

إعأ أ أ أ أ أ أ أألن العطأ أ أ أ أ أ أ أأا ات
وال سياليا.

4

الالنفي .
سالبن ليم سالكون مناسبة لإليوا  ،وأنو سيكون قاد عم الالوس أفقيا و أسيا.

 .2ى ا المش وع سيساعد العزيأز هأمود األىأالي فأي المنأاطق الحدوديأة وفأي منأاطق االاالياحأات ،حيأث
أن مععأأم المنأأازل الالأأي سأأيالم إعأأادة بنا ىأأا مواأأودة فأأي المأأك المنأأاطق ،وعنأأد إعأأادة بناأىأأا سأأي ا
سكانيا إلييا والدب فييا الحياة من اديد.
 .1المش وع يخدم المنازل الميدمة كميا ات الطابق الواحد والالي كثيأ مأن أهأحابيا يعالبأ وا مأن الطبقأة
الفقي ة ،ومن المناسب أن البدأ عمميات إعادة اإلعما بي ه الش يحة.

 .2فأي حأأال النفيأ المشأ وع سأيالم الأأوفي مبمأز منحأأة اإليأوا المالوقأ دفعيأا لممالضأ ين ،فأإ ا كأأان سأأيدف
مبمز  $ 0666ل س ة الواحدة في العام فسيالم الوفي مبمز  $ 0666666خلل أول سنة.

 .3إيااد ف

عمل من خلل الشغيل أعأداد كبيأ ة مأن كأل شأ ايح الماالمأ المحمأي ،حيأث مأن المالوقأ

إيااد أكث من  666666ف هة عمل.
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 .16سأأيالم إعأأادة اسأأالخدام ك أأام أنقأأا

المبأأاني الميدم أأة وك أ لك حديأأد الالسأأميح الن أأاال عأأن عمميأأة إ ازلأأة

األنقا

في األماكن الالأي يسأمح بيأا الالهأميم ،ممأا سأيوف مأن الالكمفأة باإلضأافة إلأ المسأاعدة فأي

الالخم

من المك المخمفات بهو ة إياابية وبالالالي الحفاع عم البيية.

الخالصة:
أمام غط سة المحالل الهييوني ال امية لال كي شعبنا ،وفي عل همت دولي عم اأ ايم المحالأل ،كأان ال

بأأد مأأن البحأأث عأأن كأأل مأأا يعأأزز هأأمود ىأ ا الشأأعب الهأأاب  ،ويخفأأف مأأن معاناالأأو ،فكانأأت ايأأود و از ة
األشغال العامة واإلسكان الالي ط قت أبواب كل المحاوالت الممكنة في عل حها عالم وعأدوان مسأالم
والأأدمي ممأأني لممبأأاني السأأكنية والمبأأاني العامأأة والمهأأان ولمأسسأأات والم افأأق العامأأة والبن أ الالحاليأأة،
،

حال المسااد لم الناو من عدوان ى ا المحالل البغي

وقد لخهت ى ه الو قة بعض ا مأن ايأود الأو از ة فأي ماأال اإلسأكان ،فكانأت فكأ ة اإلعمأا بنعأام االوحأدة
النأواةا والالأأي الأكأأد الالا بأأة العمميأأة والد اسأأات الالحميميأأة واالسأأالطلعية مناسأأباليا ليأ ه الم حمأأة ،ممأأا العالبأ
دعميا وال ليل العقبات أماميا.

محاولة نااحة والمطموب من كل ايات االخالها

المراجع:
1

أ خطة إعادة إعما ما دم ه االحاللل  /و از ة األشغال العامة واإلسكان أ غزة9002/م

1

أ م كز اإلحها الفمسطيني 9002 /م

1

أ اإلطا العام آللية إعما غزة أ و از ة األشغال العامة واإلسكان /أ غزة 9002/م

1

1

أ مأالم هحفي لوزي األشغال العامة واإلسكان أ غزة 9002 /م

أ اإلطا العام آللية إعما غزة أ و از ة األشغال العامة واإلسكان /أ غزة 9002/م
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